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เราเกิดมาพบพระพทุธศาสนา ความเกิด กรรมพาใหเ้กิด กรรมจ าแนกใหส้ตัวเ์กิดต่างกนั 
สตัวโ์ลก แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ การเกิด เห็นไหม กรรมดีพาเกิด เกิดมาเป็น
เจา้ชายสิทธตัถะ เจา้ชายสิทธตัถะอยูเ่พราะกรรมความดีพาเกิด อยูใ่นบุญกศุล เกิดมาแลว้อยูใ่นบุญ
กศุลมีแต่ความสุข มีแต่ส่ิงปรนเปรอกามคุณ ๕ พร้อมหมดทุกอยา่งเลย ปรนเปรอแลว้ควรจะมี
ความสุข แต่ความเป็นจริง อริยสจั มีความสุขแต่ร่างกาย แต่หวัใจกย็งัขอ้งอยู ่มนัมีความทุกขอ์ยูใ่น
ใจนั้น ใจดวงนั้นมีความทุกขอ์ยู ่ สุขแต่เฉพาะร่างกายไง จึงตอ้งแสวงหาทางออก ขนาดบุญขนาด
นั้น 

กรรมจ าแนกใหส้ตัวเ์กิดต่างกนั มนัเวียนไปเหมือนวงัน ้าวน น ้าวน เห็นไหม พดัไป เรา
เป็นสตัวโ์ลก วฏัวนวนไปอยูใ่นวงัน ้านั้นน่ะ น ้านั้นซดัเราไปไหน ถา้เป็นกรรมหนกัมนักล็งไปอยู่
กน้บ้ึง มนัไม่ไปไหนหรอก อยูท่ี่ใตว้งัน ้ าวนนั้นน่ะ มนัไปไม่ได ้แต่เพราะกรรมแลว้แต่ความหมุน
ไปเวียนมาวนไป จ าแนกสตัวใ์หเ้กิดต่างกนั บุญพาเกิดยงัเกิดมาขนาดนั้น บุญพาเกิดแลว้ออก
ประพฤติปฏิบติัเพราะวา่อริยสจัความเป็นจริงในหวัใจนั้นมนักระทบอยู ่ มนัมีความทุกขอ์ยู ่ มนั
รู้อยู ่แสวงหาโมกขธรรม ทุ่มไปทั้งชีวิตกวา่จะไดโ้มกขธรรม หาความจริงจากอริยสจัมาน่ะ 

นัน่น่ะความเป็นจริงไง ความเป็นจริงสมส่วนสมกบัการประพฤติปฏิบติัท่ีจริง แมแ้ต่สร้าง
บุญกศุลมาขนาดนั้น ยงัตอ้งละออก ออกบวช แสวงหาโมกขธรรม ยงัผจญกบัความขาดแคลน 
ความขาดแคลน หมายถึงวา่ เป็นถึงกษตัริยน์ะ ความประณีตของความเป็นอยู ่ แต่ออกป่าไปโดยท่ี
ไม่มีศาสนา ตอ้งสมบุกสมบนัขนาดไหน อาหารการกินแบบท่ีเคยประสบมา เป็นไปไม่ได ้ เพราะ
ศาสนายงัไม่มี แต่เพราะความเป็นจริง ความมุ่งมัน่ ความแสวงหาจะเอาความจริงเกิด เอาความจริง
ใหไ้ด ้เพราะบุญบารมีสะสมมาขนาดนั้นแลว้ 
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๖ ปีนะ อดอาหาร อดนอน ท าทุกอยา่งท่ีในสมยันั้นเขาท ากนั เขาแสวงหากนัมา ท าทุก
อยา่งท่ีวา่ในลทัธิต่างๆ เขาสัง่สอนกนัมา มนักไ็ม่เป็นตามความเป็นจริง มนัถึงท่ีสุดของความ
เป็นไปได ้ ถึงท่ีสุดของลทัธิต่างๆ ท่ีสอนกนัอยู ่ แต่อริยสจัคือความรู้สึก เพราะคนไม่ประมาท ไม่
หลงเคลิบเคล้ิมไปกบัส่ิงเยนิยอของทางโลก จะวา่ส้ินสุดหรือวา่ส้ินค าสัง่สอนของเจา้ลทัธิต่างๆ ก็
ไม่สามารถช าระความทุกขข์องเราได ้

ไม่นอนใจ เห็นไหม เช้ือในหวัใจน่ียงัมีอยูก่ไ็ม่นอนใจ หนักลบัมา สุดทา้ยตอ้งมาพึ่งตนเอง 
เพราะวา่ส่ิงท่ีเขาท ากนัมานั้นมนัเป็นการสะสมไว ้ เอากิเลสซุกไวใ้ตพ้รม เอากิเลสซุกไวใ้นหวัใจ 
เอาแต่ความสุขในการประพฤติปฏิบติั ความสุขในสมาธิ ความสุขในการปล่อยวาง ปล่อยวางแบบ
โลกเขา ปล่อยวางส่ิงท่ีมีอยู ่มนัลบูๆ คล าๆ กนัไปไง 

แต่ผูท่ี้ไม่ประมาท ผูท่ี้พยายามไตร่ตรองตวัเองอยู ่ เห็นไหม เพราะบุญญาธิการอนัน้ี เพราะ
บุญท่ีสะสมมาจะไดม้าตรัสเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้น่ีแหละ ถึงวา่ ใคร่ครวญส่ิงน้ี 
เห็นความละเอียดในหวัใจท่ีเขาไม่เห็นกนัวา่อนัน้ีมนัเป็นความทุกข ์ มนัเป็นความเศร้าหมองในใจ 
ถึงไดก้ลบัมาท าอานาปานสติ 

อานาปานสติ จนก าหนดจิตใหส้งบแลว้ยอ้นกลบัไปดูบุพเพนิวาสานุสติญาณ ถา้เป็นผู้
ปฏิบติัใหม่สมยัปัจจุบนัน้ีกต็อ้งต่ืนเตน้มาก ลองรู้อดีตชาติ รู้ความเป็นไปของสตัวต่์างๆ ใครมนัจะ
ไม่ต่ืนเตน้ ใครจะไม่ส าคญัตนวา่เป็นผูว้ิเศษ เห็นไหม ขนาดน้ีกย็งัไม่หลงใหล จนขนาดเขา้ไปถึง
วา่จิตตายแลว้ไปเกิดท่ีไหน จุตูปปาตญาณ กเ็ห็นจิตดบัแลว้ไปเกิดท่ีไหน ต่อไปท่ีไหน เห็นอยา่ง
นั้นแลว้กไ็ม่ต่ืนเตน้ เพราะอะไร เพราะวา่ความวบูวาบในใจมนัมีอยู ่ ความดีใจ ความยดึมัน่วา่
ตวัเองเก่ง เห็นไหม มนัอยูใ่นใจนั้น ความไม่ประมาทนั้น ความไม่ชิงสุกก่อนห่าม ความไม่คิดวา่
ตวัเองเป็นไปก่อน น่ีอยูก่บัปัจจุบนัธรรม อยูก่บัปัจจุบนัจิต อยูก่บัการประพฤติปฏิบติัในปัจจุบนั
นั้นน่ะ 

จนยอ้นกลบัมาดูตวัตนของจิต ตวัตนของเรา อาสวกัขยญาณ ถึงก าหนดรู้เท่าตามความเป็น
จริง ดว้ยมรรคอริยสจัจงัท่ีสะสมมาจนเป็นปัจจุบนัธรรม เป็นความเป็นไปเขา้มาช าระโดยไม่มี
เจา้ของ เห็นไหม บุพเพนิวาสานุสติญาณ จากตวัเองส่งออกไป จุตูปปาตญาณ กต็วัเอง จากฐานท่ี
ส่งออกไป จนยอ้นกลบัมาดว้ยความช านาญ ยอ้นกลบัมาท าลายฐานตรงน้ี ท าลายตวัภพตวัชาติ ตวั
ฐานท่ีใจ 
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บุพเพนิวาสานุสติญาณ อนันั้นมนัส่งออกไป จุตูปปาตญาณกส่็งออกไป อาสวกัขยญาณ 
เห็นไหม ไม่ส่งไปไหน ตรงหวัใจนั้นน่ะ ตรงท่ีภพของใจ ยอ้นกลบัมาท าลายระเบิดตรงนั้น
ดว้ยปฏิจจสมุปบาท อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ท าลายโดยความเป็นจริง ท าลายออกหมด ท าลายดว้ย
บุญญาธิการหน่ึง เพราะตวัเองสะสมมาตอ้งเป็นไปอยา่งนั้นโดยความเป็นจริงอยูแ่ลว้ สยมัภู รู้ตาม
ความเป็นจริง แต่เพราะวา่ดว้ยสติปัญญา ปัญญาตามความเป็นจริงนะ ปัญญาตวัน้ีปัญญาตวัเขา้มา 
ปัญญาดว้ยในมรรคอริยสจัจงั ด าริชอบ ความเห็นชอบ ชอบหมดออกมา เพราะทุกขย์ากมา
มากมายแลว้ เท่ียวศึกษาตามลทัธิต่างๆ ดว้ยฝึกฝนตนเอง ดว้ยการอดอาหาร ดว้ยการอดนอน ดว้ย
การทุกอยา่ง มนัทุกขย์ากมาพอแรงแลว้ มนัจะไปสุดโต่งขนาดไหนมนักไ็ปไม่ได ้จะเอาตวัเองสุข
ขนาดไหน อยูใ่นตามความเช่ือลทัธิต่างๆ กเ็ป็นไปไม่ได ้

น่ีมนัวนพอ จิตน้ีมนัแสวงหามาจนแบบวา่จบัผดิจบัถกูมามหาศาลแลว้ กลบัเขา้มาท าลาย
ตรงฐานท่ีวา่วิ่งไปหาเขานัน่ล่ะ...ไม่มีเราไง ไม่มีส่ิงท่ีส่งไป ไม่มีใครเป็นเจา้ของ ความคิดอนัน้ีมนั
ถึงเป็นธรรมจกัร มนัถึงเป็นอาสวกัขยญาณ ไม่ส่งออกไป ไม่รู้เขารู้เรา รู้ เกิดข้ึนดว้ยญาณ อาส
วกัขยญาณท าลายอวิชชาตวัน้ีดบัหมด หมดส้ิน ความหมดส้ินตวัน้ีเป็นความสุขมหาศาล 

วิมุตติสุข ค าวา่ “วิมุตติ” มนัพน้จากโลกทั้งหมด พน้จากการมัน่หมายทั้งหมด เสวยสุขโดย
ความเป็นจริง จนวางใจวา่จะไม่สอน ทั้งๆ ท่ีสร้างบุญญาธิการมาเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้นะ ปัญญาพทุธวิสยั ปัญญาแบบอจินไตยท่ีวา่คาดหมายไม่ได ้ยงัคิดวา่ไม่อยากจะสอน ไม่
อยากจะแนะน า เพราะมนัลึกซ้ึง ลึกซ้ึงจนวา่ใครมนัจะหยัง่รู้อยา่งน้ีได ้จนทอดธุระไปพกัหน่ึง  

ขนาดน่ีปัญญาขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้นะ นัน่น่ะมนัลึกซ้ึงขนาดไหนเพราะ
มนัพน้จากโลกทั้งหมด มนัพดูกบัใครไม่ได ้มนัเป็นวมุิตติ วิมุตติพน้ออกไปเลยตามความเป็นจริง
จากจิตดวงนั้น นิพพานในหวัใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เสวยสุขขนาดนั้นน่ะ จน
สุดทา้ยคิดวา่ส่ิงท่ีเป็นมาน้ีเป็นไปไดอ้ยา่งไร แลว้พรหมมาอาราธนาใหส้อนดว้ย โลกน้ีจะฉิบหาย
ถา้พระพทุธเจา้ไม่เผยแผธ่รรม 

แต่ตามความเป็นจริงมนัตอ้งเผยแผ ่ แต่มนัลึกซ้ึงไง ลึกซ้ึงจนขนาดคิดวา่ปัญญาขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ยงัวา่จะแนะน าใหค้นท่ีรู้ไดน่ี้เป็นไปไดย้าก เพราะวา่มนัเป็นส่ิงท่ีวา่
เหนือความอศัจรรย ์ เหนือทุกอยา่ง เหนือโลกเหนือสงสาร เหนือในวฏัฏะ เหนือใน ๓ วนนั้นข้ึน
ไป 
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จนยอ้นกลบัมาดู ยอ้นกลบัมาวา่ผูท่ี้จะท าได ้ เพราะวา่ผูท่ี้เขม้แขง็ยงัมีอยู ่ น่ีถึงไดส้อน ออก
เผยแผธ่รรม ความตรึกอยา่งน้ีออกเผยแผ ่ ปัญจวคัคียรู้์ตามมา จนพระอริสงฆต่์างๆ รู้ตามกนัมา 
ตามกนัมา สงัคมสงฆเ์พราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นผูส้อนเอง สงัคมนั้นมีแต่
ความสุข เพราะจิตนั้นส้ิน ส่วนใหญ่จะเป็นพระอรหนัตท์ั้งหมด เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้มีญาณรู้ถึงวา่จิตดวงใดควรจะไดย้าขนานไหน จิตดวงไหนควรจะสอนทางไหน ๗ วนั
บา้ง ๑๕ วนับา้งส าเร็จเป็นพระอรหนัต ์เป็นพระอรหนัต ์เป็นพระอรหนัต ์เตม็ไปหมดเลย  

สงัคมพระใหม่ๆ จะมีความสุขมาก เพราะวา่อะไร เพราะวา่ในเม่ือจิตน้ีเป็นธรรม จิตน้ีไม่มี
อคติ จิตน้ีจะมีความสุขขนาดไหน สงัคมท่ีวา่ไม่มีการทุจริต สงัคมนั้นมีแต่ความราบร่ืน สงัคมนั้น
มีแต่ความสุข ไม่มีการระแวง ไม่มีการหมองใจกนัเลย สงัคมนั้นขนาดไหน เห็นไหม เผยแผม่า
เร่ือย สงฆมี์ความสุขมาตลอดเลย 

จนพระจุนทะไปเห็น ในสมยัพทุธกาล นิครนถบุ์ตรตายไป แลว้ลกูศิษยล์กูหาทะเลาะเบา
แวง้กนั เป็นห่วงวา่ศาสนาเราถา้เกิดสงัคมพระเรามากข้ึน ถา้ต่อไปมีคนมาบวชมากข้ึน กลวัวา่องค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้นิพพานไปแลว้ศาสนาจะไม่ย ัง่ยนื ไปขอไง ไปถามพระพทุธเจา้วา่ 
“เพราะเหตุใดลทัธิต่างๆ พอศาสดาเขาตายไป ท าไมลกูศิษยล์กูหาเขามีแต่มีปัญหา” 

พระพทุธเจา้บอก “วินยั” 

“เหตุใดถึงเป็นอยา่งนั้น แลว้จะรักษาศาสนาไวด้ว้ยวิธีใด” 

พระพทุธเจา้บอกวา่ “ตอ้งมีธรรมและวินยั วินยัเคร่ืองบงัคบั วนิยัท าใหพ้ระอยูใ่นร่องรอย
เหมือนกนั” 

พระจุนทะน้ีอาราธนาใหบ้ญัญติัวินยั พระพทุธเจา้ไม่บญัญติั เห็นไหม ไม่บญัญติัเพราะไม่
มีเหตุกไ็ม่บญัญติัเป็นผลออกมา ใหมี้เหตุถึงจะบญัญติั มีเหตุถึงมีผล ไม่บญัญติันะ จนพระมีมาก
ข้ึนมา มากข้ึนมาน่ะ พระมีมาก พอผดิข้ึนมา ส่ิงท่ีเป็นวินยัน้ีคือพระท่ีปฏิบติัผดิ ปฏิบติันอกลู่นอก
ทาง พระพทุธเจา้ถึงไดบ้ญัญติัวินยัออกมาเพื่อใหส้งฆน์ั้นอยูเ่พือ่ความเป็นสุข ธรรมและวินยัให้
สงฆอ์ยูด่ว้ยความเป็นสุข แต่พอพระมากเขา้ๆ ความผดิพลาด ความผดิออกไป พระท่ีวา่ปฏิบติัเขา้
มา บวชเขา้มาแลว้บวชแต่กาย ไม่ไดบ้วชหวัใจ บวชยงัไม่ได ้นัน่น่ะตวัเป็นปัญหา  
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พระจุนทะน่ีคอยสอดส่อง เป็นภาระของศาสนานะ แมแ้ต่พระสารีบุตรนิพพาน พระจุนทะ
น่ีแหละเป็นคนไปเผา เป็นคนจดัการเร่ืองศพ แลว้เอาพระธาตุมาถวายพระพทุธเจา้ดว้ย 
พระพทุธเจา้ใหไ้วท่ี้ประตูทางเขา้วดั พระจุนทะน่ีแบกนะ คอยดคูอยสอดส่องหมู่คณะ คอยจดัการ 
ใจผูท่ี้มีสุขแลว้มนัเป็นสุขไป ใจผูท่ี้เป็นธรรม เป็นธรรมดว้ยความไม่หวาดระแวงไง สงัคมนั้นมี
ความสุขมาก  

สงัคมนั้น ดอูยา่งเช่นวนัมาฆบูชาสิ พระอรหนัตท์ั้งหมดพระพทุธเจา้บวชให ้๑,๒๕๐ องค์
ในสโมสรสนันิบาตนัง่กนัเฉย สโมสรสนันิบาติของพระอรหนัต ์ ฟังสิ นัง่กนัสงบ จิตน้ีสงบ จิตน้ี
ไม่มีอคติ จิตน้ีเป็นนิพพาน จิตน้ีเป็นธรรมทั้งหมด ธรรมเมืองพอไง รอแต่พระพทุธเจา้ ฟังแต่
พระพทุธเจา้เทศน ์ สวดปาฏิโมกข ์ “ส่ิงใดท่ีเป็นความเศร้าหมองไม่ควรท าเลย ไม่ท าความชัว่
ทั้งหลายทั้งหมด ท าแต่ความดีทั้งหมด สุดทา้ยท าใหจิ้ตผอ่งแผว้” โอวาทปาฏิโมกข ์ องคส์มเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจา้ประทานกบัพระท่ีวา่เป็นพระอรหนัตแ์ลว้ทั้งหมด มนัเขา้ใจกนัทั้งหมด 
สงัคมพระอรหนัต ์

แต่พอมากเขา้ๆ ผูท่ี้เขา้มาบวชวาสนาบารมีคนกไ็ม่เหมือนกนั ไม่เท่ากนั พอบวชเขา้มาๆ มี
ปัญหาบา้ง มีความผดิพลาดบา้ง บญัญติัวินยัข้ึนมา บญัญติัวินยัข้ึนมาเพื่อใหเ้ป็นกรอบ เพื่อใหพ้ระ
อยูเ่ป็นกรอบ เพื่อใหเ้ป็นกรอบแลว้ดดัไง ดอกไมต่้างๆ ถา้ไดมี้เชือกร้อยเป็นพวงมาลยัมนัก็
สวยงาม ดอกไมต่้างๆ แตกออกไปหมด วนิยัเหมือนเชือก พระพทุธเจา้บญัญติัไว ้ร้อยไว้ๆ  ร้อยไว้
ใหอ้ยูใ่นแนวทางเดียวกนั แนวทางเดียวกนันะ นัน่คือวนิยั 

แต่ธรรมเป็นอยา่งนั้นไดไ้หม ธรรมไง ธรรม ผูท่ี้จะเขา้ถึงธรรม พอการศึกษาต่างกนั 
ความเห็นต่างกนั ภมิูธรรมภูมิหลงัต่างกนั นัน่น่ะการสัง่สอนไปถึงเป็นแนวทางท่ีต่างๆ ออกไป 
ต่างๆ ออกไป เห็นไหม การสัง่สอนต่างออกไป ผูท่ี้ฟัง อยา่งเช่นเราปัจจุบนัน้ีกเ็หมือนกนั เรา
ปัจจุบนัน้ี เราศึกษาพระไตรปิฎก ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้แลว้เราจะ
เขา้ถึงธรรม เราศึกษา 

พระพทุธเจา้สอนใหมี้ทาน มีศีล มีภาวนา ใหมี้ทาน ทานเพื่ออะไร? ทานเพื่อใหห้วัใจน้ี
ควรแก่การงาน ใจคนในโลก ใจท่ีเกิดมา กรรมจ าแนกใหส้ตัวเ์กิดต่างกนั สตัวเ์กิดต่างๆ กนั จริต
นิสยักต่็างๆ กนั แลว้พอเกิดมาในโลก โลกคือหมู่สตัว ์หมู่สตัวท่ี์เอารัดเอาเปรียบ ใจจะกระดา้ง ใจ
จะอคติ เห็นไหม ความเป็นอคติในหวัใจท่ีลึกๆ โดยท่ีเราไม่รู้ตวัไง อนันั้นคือกิเลส 
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เราภูมิอกภูมิใจวา่เราทนัคน เราไม่แพใ้คร ส่ิงน้ีถา้เป็นทางโลกน่ีเป็นคุณนะ คุณวา่เราตอ้ง
อยูก่บัโลกเขา เราตอ้งทนัโลก แต่ธรรมน้ีมนัเหนือโลก โลกน้ีมนัขวางไปหมด โลกคือการไม่ยอม
แพก้นั การขีดขวางกนัเพื่ออยูเ่อาตวัรอด อนันั้นเป็นเร่ืองโลก ฉะนั้น จิตใจอยา่งน้ีถึงท าใหจิ้ตใจน้ี
แขง็ จิตใจกระดา้ง ความแขง็ความกระดา้งจะมาควรแก่การงานในการประพฤติปฏิบติัเขา้ถึงธรรม
ไดย้าก ถึงตอ้งใหมี้ทาน ทานเพื่อสละความกระดา้งของใจ การสละทานมีเมตตา เมตตาน้ีจะเขา้มา
ในหวัใจเร่ือยๆ เราสละออกไป สละออกไปใหจิ้ตน้ีอ่อน 

เพราะการท าบุญ การใหท้าน ผูรั้บรับดว้ยความพอใจ เราใหใ้หด้ว้ยความพอใจ น่ีถึงตอ้งมี
ทาน ทานเพื่อใหห้วัใจอ่อนลง ใหมี้ศีล ศีลเพื่อควบคุมใจใหเ้ป็นปกติ ใจเป็นปกติ พระพทุธเจา้ถึง
วา่ทาน ศีล ภาวนา เห็นไหม ทาน ศีล ภาวนา ภาวนาเพื่ออะไร? เพื่อใหจิ้ตสงบ  

ส่ิงน้ีเป็นโลก เราเกิดมาในโลก ทุกคน การเกิดเกิดมาในโลก เกิดมาอยูใ่นโลกน้ีทั้งหมด 
เกิดมามีพอ่มีแม่เหมือนกนัทั้งหมด องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กเ็กิดมาจากพระนางสิริมหา 
มายา นางพมิพานั้นเป็นคู่ครอง...เกิด ทุกคนมีพอ่มีแม่ แลว้ถึงมีเรา น่ีกรรมถึงซดัมาใหต่้างๆ กนั 
การเกิดมาในโลก โลกน้ีถึงเป็นหมู่สตัว ์ แลว้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้สร้างสมบารมีมา
ตรัสรู้เป็นพระพทุธเจา้ เรากส็ร้างคุณงามความดีมา เพราะเรามาเกิดพบพระพทุธศาสนา น่ีมนักมี็
บุญขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ บุญท่านตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ อนั
นั้นตอ้งสร้างบุญมามหาศาล น่ีบุญพาเกิด เกิดมาแลว้ยงัตอ้งขวนขวายเป็นถึงไดส้ าเร็จเป็นองค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ไดเ้สวยสุขตามความเป็นจริง 

เรากส็ร้างคุณงามความดี เราถึงไดเ้กิดเป็นมนุษยพ์บพระพทุธศาสนา พบพระพทุธศาสนา
แลว้ยงัไดอ้ออกมาใหท้าน รักษาศีล แลว้กม็าภาวนาน่ีไง มาภาวนาเพื่อใหจิ้ตน้ีสงบออกจากโลก 
อาศยัโลกโดยความไม่เป็นโลก 

โลกน้ีมีความแขง็ มีความกระดา้ง ความกระดา้งของโลกเขาตอ้งใหท้นักนั ใครไม่ทนักนั
ตรงนั้นเป็นเหยือ่ไง เป็นเหยือ่ของโลกเขา ผูท่ี้ฉลาดจะไดป้ระโยชน์มากจากโลกน้ี ผูท่ี้โง่จะตอ้ง
เป็นเหยือ่ของเขา ชีวติน้ีตอ้งเป็นทุกขต์ลอดไป อนันั้นเป็นเร่ืองของโลก 

แต่เร่ืองของธรรม การเกิดมาในโลกพระพทุธเจา้สอนวา่...บญัญติัไวใ้นพระไตรปิฎก “ไม่
มีใครเลย ไม่เคยเกิดมาเป็นพี่เป็นนอ้ง เป็นญาติ เป็นเครือญาติกนัมา ในการเกิดการตายในวฏัฏะน้ี” 
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น่ีความเมตตามนัเกิดมาแลว้ เห็นไหม ความเมตตาวา่โลกคือหมู่สตัวน้ี์เก่ียวขอ้งกนัไปดว้ยธรรม 
เป็นญาติธรรม ญาติธรรมคือการเกิดและตายเหมือนกนั 

การเกิดและการตายน้ีคือธรรม คือความเป็นจริง แต่คนเรากลวัในการตาย แต่พอใจในการ
เกิด การเกิดนั้นคือตายจากโลกอ่ืนมาเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดเป็นมนุษยแ์ลว้พบพระพทุธศาสนา ได้
ประพฤติปฏิบติั ถึงไดย้อ้นกลบัมาดูท าใหจิ้ตน้ีสงบ สงบจากส่ิงท่ีเป็นโลก ส่ิงท่ีหลงใหลไดป้ล้ืม
กนัอยูน่ี่ไง ส่ิงท่ียดึวา่ส่ิงน้ีเป็นของของเรา แต่มนัเป็นของเราไม่จริง เป็นของเราเพราะเสวยภพน้ี
เท่านั้น 

น่ีถา้เราไม่เห็นคุณค่าของความวา่ส่ิงน้ีเป็นอนิจจงั ส่ิงน้ีเป็นอนิจจงันะ ส่ิงน้ีเป็นไตรลกัษณ์ 
ถา้เรายงัยดึอยูว่า่เป็นเรา เรากบัโลกน้ีเป็นอนัเดียวกนัจะไม่พลดัพรากจากกนั เราจะทุกข ์ เราจะ
น ้าตาพราก มนัตอ้งเป็นพลดัพราก ส่ิงน้ีพลดัพรากโดยธรรมชาติอยูแ่ลว้ น ้ าตาจะไม่มีท่ีเกบ็ น ้ าตา
จะนองเป็นเหมือนกบัทะเล เพราะวา่เราไปยดึส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้ ส่ิงท่ีเป็นไปไม่ตามความเป็นจริง 
แต่กิเลสมนัเส้ียมใหคิ้ดอยา่งนั้นไง น่ีเรายอ้นกลบัมาเพื่อใหดู้ตรงน้ี 

เพราะยอ้นกลบัมาดว้ยธรรม ธรรมน้ีจะเป็นยาเพื่อจะเขา้ไปต่อสู้กบักิเลสในหวัใจของเรา 
ในหวัใจของเราไม่ใช่หวัใจของคนอ่ืน ไม่ใช่ทุกคนตอ้งเป็นคนดีก่อนแลว้ฉนัจะดีตาม...ไม่ใช่ ใน
หวัใจของเรา คือในความทุกขข์องเราอนัน้ี ท าใจใหส้งบใหพ้น้จากโลกน้ี แต่ก่อนจะสงบ ก่อนจะ
ข้ึนมาถึงการภาวนา มีทาน มีศีล แลว้มีภาวนา เพราะมนัควรแก่การงาน เราตอ้งเตรียมใจเรามา
ก่อน เราจะมาถึงน่ีเราตอ้งเตรียมใจ ตอ้งท าการท างานใหเ้รียบร้อยแลว้เราถึงจะเขา้ท่ีภาวนา เราจะ
ภาวนาเราตอ้งเตรียมเวล ่าเวลาเพื่อจะภาวนา 

ทีน้ีจิตกเ็หมือนกนั ถา้เราปล่อยใหม้นัแขง็กระดา้งอยูอ่ยา่งนั้นมนัจะควรแก่การงานหรือ 
ทาน ศีล ภาวนา เพื่อใหค้วรแก่การงานแลว้ก าหนดใจใหส้งบ มนัสงบไดไ้หมในเม่ือภาวนาจะให้
เสวยวิมุตติสุขเหมือนองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้น่ะ 

ก าหนดใหจิ้ตน้ีเป็นความสงบ จิตน้ีตอ้งเป็นความสงบก่อน เราจะเกิดเป็นมนุษย ์ จะมาจาก
สวรรคห์รือมาจากนรก มาจากจิตตรงไหนกแ็ลว้แต่ พอไดเ้กิดเป็นมนุษยข้ึ์นมา เกิดในปฏิสนธิจิต 
อยูใ่นครรภข์องมารดาจนคลอดออกมาเป็นมนุษย ์ น่ีเป็นมนุษย ์ เป็นมนุษยแ์ลว้ถึงมีโอกาสไดพ้บ
ส่ิงท่ีวา่เราเป็นเรา เราไดศึ้กษาการงานถึงไดส้มบติัโลกมา 
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จิตน้ีถา้ใหส้งบกเ็หมือนกนั ท าจิตใหส้งบ ถา้จิตน้ีสงบกเ็หมือนกบัการเกิด การเกิดเป็น
มนุษยน่ี์ ขณะจิตท่ีไม่สงบเหมือนสมัภเวสี จิตน้ีเสวยอารมณ์อยูต่ลอดเวลา เหมือนกบัสตัว ์
เหมือนกบัเปรตตวัหน่ึง จิตเราน่ีเหมือนเปรตเหมือนผนีะ มนัคิดร้อยแปด มนักวา้นมาเป็นของมนั
หมด อารมณ์หน่ึงกเ็หมือนกบัภพหน่ึงชาติหน่ึง คิดดีกเ็ป็นเทวดา คิดชัว่มนักเ็ป็นเปรต จิตน้ีเป็น
เปรตเป็นผอียูต่ลอดเวลา จิตน้ีเป็นสมัภเวสีวนอยูใ่นวงัวนของอารมณ์ วนอยูใ่นความคิด มนัไม่
เป็นอิสระ 

พอจิตน้ีก าหนดใหส้งบตวัลงไป พอจิตน้ีสงบ เสวยภพ เอกคัคตารมณ์ มนัเป็นตวัของตวั
มนัเอง มนัไม่เป็นข้ีขา้ ไม่เป็นทาสของอารมณ์ ไม่เป็นทาสความคิดดีคิดชัว่ คิดดีเป็นเทวดา คิดชัว่
เป็นเปรตในหวัใจนั้น น่ีไดเ้กิดจากเปรตผเีทวดา เกิดมาเป็นมนุษยอี์กทีหน่ึง แต่มนุษยภ์ายใน 
มนุษยใ์นการปฏิบติั น่ีใจมนัเป็นอิสระออกมา น่ีคือการท าความสงบ แลว้มนัสงบจริงไหม 

เกิดเป็นมนุษยน์ะ น่ีเกิดเป็นจิต จิตท่ีมนัเกิดออกมา พน้ไปอีกท่ีเป็นธาตุ น่ีท าใจให้สงบ 
ลองดูใหม้นัสงบ ท าใหไ้ดจ้ริงๆ เพราะตอ้งพน้ออกไปจากโลก จิตน้ีเป็นสงบ พอจิตสงบแลว้ถึง
ควรแก่การงานอีกชั้นหน่ึง ความท าใจใหส้งบมนัแสนยาก ก าหนดไปๆ ก าหนดพทุโธหรืออานา
ปานสติกแ็ลว้แต่ จนกวา่จิตน้ีจะเป็นตามความเป็นจริงนะ จิตน้ีสงบเขา้ไป สงบเขา้ไป 

ความสงบของจิต เห็นไหม ความสงบของจิตไม่ใช่ความคาดหมายของจิต ประเทศชาติมนั
กวา้งออกไป ทอดแห เราทอดแหไปแหจะกวา้งออกไป ตามแต่แรงเราเหวี่ยงออกไป แลว้เราลาก
แหเขา้มาสิ ลากแหเขา้มา ลากแหเขา้มา จนอยูใ่นก ามือเรา ลากเขา้มาจนรวมกนัเป็นเหมือนกบั
กระจุกเดียว 

อารมณ์ของเรากแ็ผไ่ปทั้งหมดเลย ไม่เคยสงบ แผไ่ปใน ๓ โลกธาตุ ก าหนดจิตเขา้มา 
ก าหนดจิตเขา้มาใหม้นัเป็นหน่ึงเดียว อานาปานสติก าหนดลมหายใจ ก าหนดดึงเขา้มา ดึงเขา้มา 
แหนั้นจะหดตวัเขา้มาเองโดยธรรมชาติ ดว้ยการท่ีเราดึงจอมแหนั้นข้ึนมา แหมนัจะรวมตวัเขา้มา 
เราก าหนดพทุโธกแ็ลว้แต่ ท าอานาปานสติกแ็ลว้แต่ เราตอ้งก าหนดอยูต่รงนั้น เราไม่คาดหมายวา่
จิตน้ีจะสงบ จิตน้ีจะเป็นอยา่งไร 

การคาดการหมาย ชิงสุกก่อนห่าม คาดหมายออกไป มนัแซงออกไปก่อน แซงความคิด 
แซงความเป็นจริง แมแ้ต่ท าใจใหส้งบ เราตอ้งท าโอปนยโิกนะ เรียกร้องสตัวท์ั้งหลายใหม้าดูธรรม 
โอปนยโิก ไม่มีกาล ไม่มีเวลา โอปนยโิก ยอ้นกลบัมา อนัน้ีกเ็หมือนกนั โอปนยโิก ตอ้งเตือนใจ



ภาษากิเลส ๙ 

©2012 www.sa-ngob.com 

ตวัเองใหเ้ป็นปัจจุบนัน้ี โอปนยโิก อยา่คาดออกไป เราต่างหากสมัผสัธรรมกลางหวัใจ สมัผสัวา่
จิตน้ีมนัจะสงบตามความเป็นจริง ฟังสิ จิตน้ีจะสงบตามความเป็นจริง 

จิตของเรามนัจะสงบต่อเม่ือเราใหอ้าหาร มา้มนัคึกมนัคะนองเขาจะไม่ใหกิ้นหญา้ จิตน้ีก็
เหมือนกนั มนัจะกินพทุโธๆ หรือกินอานาปานสติ อารมณ์มนัเกาะเก่ียวตามความเป็นจริงนะ มนั
จะสงบเขา้ไปดว้ยปัจจุบนัธรรม ไม่ใช่คาด ไม่ใช่หมาย ไม่ใช่ชิงสุกก่อนห่าม ไม่หมายออกไป
ขา้งหนา้หรือหมายออกไปขา้งหลงั 

เราศึกษา เพราะเราเกิดมาพบพระพทุธศาสนา เราไดย้นิปริยติั เราไดเ้รียนต ารา เราได้
คาดหมายมา เราเคยเป็นไป เห็นไหม แมจิ้ตเคยสงบมนักย็งัคาดหมายไปวา่จะท าใหเ้หมือนคราว
นั้น ท าใหเ้หมือนน่ีมนัคาดไปแลว้ มนัชิงสุกก่อนห่ามไปแลว้ มนัแซงออกไปจากปัจจุบนัน้ี มนั
แซงหนา้แซงหลงัออกไปแลว้ น่ีมนัถึงไม่สงบ มนัสงบมนักเ็ป็นไปไดย้าก แวบๆๆ เห็นไหม ตั้ง
สติไว ้สติของเราตั้งไวใ้หพ้ร้อม ระลึก สติคือความระลึกรู้ ระลึกข้ึนมา มนัจะลืม พทุโธจะหายไป 
เรากนึ็กข้ึนมา ใหม้นัเป็นตามความเป็นจริง 

เกิดอีกทีหน่ึงเกิดเขา้ไปในสมาธิ ใหจิ้ตน้ีพน้ไปจากอารมณ์ของโลก อารมณ์ของวฏัฏะท่ี
มนัหมุนไป หมุนไปเป็นสมัภเวสีท่ีเสวยอารมณ์อยูน่ี่ ก  าหนดไวต้ามความเป็นจริง น่ีคือการท า
ความสงบ ท าความสงบ พอจิตมนัสงบข้ึนมามนัไดผ้ล ๒ อยา่ง มนัจะแปลกประหลาดในความ
สงบอนันั้นหน่ึง ความสุขจะเกิดจากความสงบอีกหน่ึง ความสุขเกิดข้ึนจากความสงบนั้นนะ 
ความสุขสิ เพราะมนัไม่เคยล้ิมรสอนัน้ี ความประหลาด คือมนัสงบน่ีมนัเหมือนกบัเป็นเคร่ือง
ยนืยนักบัเรา เคร่ืองยนืยนัคือจิตท่ีพอเสวยธรรม มนัจะยนืยนั มนัจะไม่มีลงัเลสงสยั  

วิจิกิจฉาในความสงสยั เราจะคาดหมายเลย สมาธิจะเป็นอยา่งนั้น ความสงบจะเป็นอยา่ง
นั้น ไอค้วามคาดความหมายอยา่งหน่ึง เราเคยไดย้นิคนเล่าคนบอกอยา่งหน่ึง เราไดย้นิครูบา
อาจารยอ์ยา่งหน่ึง แต่ถา้ความเป็นจริงเป็นอยา่งหน่ึง น่ีความลงัเลสงสยัมนัไม่เกิดตรงน้ี เพราะเรา
ไปสมัผสัจริง ถา้สงบตามความเป็นจริง น้ีคือการท าจิตใหส้งบ 

จิตสงบ เห็นไหม จิตสงบพน้ออกไปจากโลก จิตสงบ พอจิตสงบแลว้ตอ้งยกข้ึน ยกข้ึน
วิปัสสนา ยกข้ึนวิปัสสนาหมายถึงวา่การท าปัญญา ท าจิตใหส้งบน้ีอยา่งหน่ึง ยกจิตน้ีใหว้ิปัสสนา
เป็นปัญญาการช าระกิเลสอยา่งหน่ึง ถา้จิตน้ีสงบมนักพ็น้จากโลกียะ มนัจะเร่ิมเดินปัญญาได ้แต่ถา้
จิตไม่สงบ พิจารณาอยา่งไร คิดอยา่งไร มนักเ็ป็นโลกียะ แลว้ถา้พิจารณาใหม้นัสงบดว้ยการ
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ก าหนดพทุโธใหเ้ป็นสมาธิ การท าใจตั้งสติใหเ้ป็นความสงบ ถา้มนัเป็นไปไม่ได ้ เพราะจิตมนั
ฟุ้ งซ่าน มนัเป็นจริตนิสยัท่ีวา่กรรมจ าแนกสตัวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั 

บางคนพยายามจะบงัคบัใหเ้ป็นความสงบ มนัไม่ยอมเป็นไป ท าอยา่งไรกเ็ป็นไม่ไดน่้ะ ใช้
ปัญญา ปัญญาอบรมสมาธิ ความคิดถึงโลก ความคิดถึงวิชาชีพ ความคิดถึงทุกข ์ ความคิดถึงการ
เกิดและการตาย ความคิดในร่างกายของเรา พิจารณาความเป็นไป ความเป็นอนิจจงั เห็นความ
เจริญและความเส่ือมสภาพไปเป็นธรรมดา น่ีคิดออกไป ความคิดอนัน้ีเพราะคิดใหใ้จมนั
สยดสยอง คิดใหใ้จน้ีวา่ส่ิงท่ีคิดออกไปนั้นเป็นของเทจ็ทั้งหมดเลย 

โลกน้ีมีการเจริญข้ึนแลว้ตอ้งเส่ือมไปเป็นธรรมดา มนัเป็นไตรลกัษณ์อยูแ่ลว้ แต่เราก็
อยากจะยดึใหม้นัเป็นความจริง ในครอบครัวของเรา แมแ้ต่ในตวัของเราตั้งแต่เกิดมาจนปัจจุบนัน้ี
การเกิดมาจนปัจจุบนัน้ีเซลลใ์นร่างกายเรามนัไดต้ายไปก่ีชุด ก่ีชุดแลว้ มนัแปรสภาพมาตลอด เรา
จะยดึวนัไหนเป็นของเราไม่ไดท้ั้งส้ิน วนัปัจจุบนัน้ีกไ็ม่ใช่ เพราะมนัจะเป็นพรุ่งน้ีไปขา้งหนา้
แน่นอน มนัไม่มีส่ิงใดจะยดึไดส้กัอยา่งหน่ึงเลย แต่หวัใจมนักย็ดึ น่ีปัญญาใคร่ครวญเขา้มา ปัญญา
อนัน้ีเป็นปัญญาอบรมสมาธิ 

สมาธิอบรมปัญญาอยา่งหน่ึง สมาธิท าใหจิ้ตสงบนั้น ในแวดวงขั้นของความสงบ ขั้นของ
การท าใหจิ้ตเป็นสมาธิ ขั้นของการท าใหใ้จน้ีอยูเ่ป็นอิสระของตวัเอง ถา้เป็นความสงบโดยท่ีเรา
พิจารณาอนันั้นอนัหน่ึง ถา้เป็นไดเ้ป็นสมาธิอบรมปัญญา แต่ถา้กรรมจ าแนกสตัวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั 
จิตดวงนั้นท าใหเ้ป็นความสงบดว้ยเป็นเร่ืองของสมาธิไม่ได ้ กต็อ้งใชปั้ญญาน้ีอบรม ปัญญาอนัน้ี
ไม่ใช่ปัญญาการช าระกิเลส ปัญญาอนัน้ีเป็นปัญญาท าใหจิ้ตใจน้ีสงบเขา้มา ปัญญาอบรมสมาธิ  

ปัญญาอบรมสมาธิกเ็ป็นปัญญาเพื่อท าใจใหส้งบเท่านั้น ท าใจใหส้งบ ท าใจใหเ้อกเทศ ท า
ใจใหเ้กิดจากสมัภเวสีอนันั้น เพราะจิตน้ีมนักเ็กาะเก่ียวความคิดอยา่งนั้นล่ะ มนักเ็สวยอารมณ์อยู่
อยา่งนั้น แต่ใชปั้ญญาเขา้มา ใชปั้ญญากต็อ้งอาศยัสติ มนัจะคิดทุกเร่ืองออกไป คิดออกไปเรากต็าม
ดว้ยสติออกไป สติตามออกไป ถึงจุดหน่ึงนั้นปัญญาจะปล่อยเอง ปล่อยเป็นความสงบ 

ความสงบอยา่งน้ี ปัญญาปล่อยออกมาเป็นสมาธิ สมาธิน้ีไม่ลงลึกแต่มนัปล่อยหมด แลว้
โล่ง วา่ง เป็นอิสระเหมือนกนั ไล่เขา้มา ไล่เขา้มา จนถึงจุดหน่ึงตอ้งยกข้ึน การฝึกขั้นตอนของ
ปัญญานะ ขั้นตอนของปัญญามนัจะกวา้งขวางกวา่ขั้นตอนของสมาธิ การท าสมาธิ ขนาดน่ีท า
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สมาธิเรายงัท าแสนยากเลย ใครท ามา ประพฤติปฏิบติัมาตั้งก่ีปีๆ มนัเคยสงบใหล้ิ้มรสสกัหนหน่ึง
ไหม? มนัไม่เคยล้ิมรสของความสงบ เห็นไหม มนัยงัยากขนาดนั้น 

พอจิตสงบแลว้มนัจะต่ืนเตน้ จะคาดหมาย มนัจะเป็นเอกเทศ มนัจะเป็นอิสระ กว็า่อนัน้ี
เป็นมรรคเป็นผล น่ีมนัแซงหนา้แซงหลงั มนัชิงสุกก่อนห่าม มนัสงบ มนัมีความสุข แต่มนัเป็น
ขั้นตอนของความสุข เพราะเราไปชิงสุกก่อนห่าม เราไปคาดหมาย เราอ่านต าราแลว้เราจะดน้เดา 
เราจะตีค่าใหม้นัสูงข้ึนไป ฉะนั้น สงัคมสงฆถึ์งไดวุ้น่วาย สงัคมสงฆท่ี์พระเขาเป็นธรรมแท้ๆ  
นัน่น่ะ ส่ิงท่ีเป็นธรรมตอ้งไม่มีอคติ แต่ส่ิงน้ีเพียงแค่จิตน้ีสงบลง จิตน้ีเกิดเป็นมนุษยข้ึ์นมาอีก เกิด
เป็นสมาธิไง จากจิตน้ีเป็นสมัภเวสี จนจิตน้ีเป็นเอกเทศของตวัเอง... 

...นัน่ล่ะ แต่การชิงสุกก่อนห่าม การแซงหนา้แซงหลงัแซงออกไป คาดหมายไปวา่มนัเป็น
ธรรมเหมือนกบัท่ีวา่สงัคมท่ีเป็นธรรมแลว้ เพราะอยา่งนั้นแลว้กิเลสมนั...พอความสงบน้ี สพฺเพ 
ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายตอ้งแปรสภาพไป ความแปรสภาพออกไปน่ีกกิ็เลสลว้นๆ ข้ึนมา พอ
กิเลสออกมามนักเ็ลยตอ้งท าตามกิเลสท่ีมนัมีอ  านาจเหนือไง สงัคมมนัป่ันป่วนอยา่งนั้น 

แต่ถา้ผูท่ี้มีสติ เห็นไหม องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ยงัไม่ยอมเช่ือ ขนาดไดจิ้ตน้ีรวม
ลงขนาดท่ีวา่เป็นสมาบติั ๘ มนักต็อ้งละเอียดอ่อนขนาดนั้น มนัน่าจะเคลิบเคล้ิม ท าไมมนัไม่
เคลิบเคล้ิมล่ะ? ถกูตอ้ง เพราะท่านสร้างสมบารมีมาจะตรัสรู้ เป็นสยมัภ ู รู้ธรรมตามความเป็นจริง 
ถึงวา่ไม่หลงใหล แต่เอามาเป็นพยานไดว้า่ท่านกเ็คยผา่น ท่านกเ็คยท ามาแลว้ อยา่งนั้นถึงยอ้นกลบั
มาดู 

น่ีเรา เราแค่จิตน้ีเป็นหน่ึง จิตน้ีเป็นสมาธิเฉยๆ ความสุขเฉยๆ เอง มนัยงัไม่ยกข้ึนเป็น
ปัญญาเลย ความเป็นปัญญา การใคร่ครวญของปัญญา ปัญญามนักวา้ง กวา้งเพราอะไร ขนาด
สมาธิน่ี การตะล่อมเขา้มาใหเ้ป็นหลกัเป็นเกณฑ ์มนัยงัตอ้ง...จริตนิสยัยงัไม่เหมือนกนั ยงัต่างกนั 

เร่ืองของทาน เร่ืองของอจินไตยอยา่งหน่ึงเหมือนกนั อจินไตยในพทุธวิสยั อจินไตยใน
เร่ืองของฌาน การท าสมาธิ อจินไตยมนักวา้งขวางขนาดไหน แค่ท าความสงบนะ ยกข้ึนวิปัสสนา
น่ีสิ ยกข้ึนวิปัสสนา วปัิสสนาดว้ยปัญญา ปัญญาในอะไร? ในอริยมรรค ไม่ใช่ปัญญาของโลก 

ถา้ปัญญาของโลก ปัญญาของโลก เราก าหนดสิ ถา้จิตน้ียงัไม่สงบพอ จิตน้ีเป็นโลกนะ เร่ิม
ดูพิจารณารูป พิจารณาตา ตากระทบรูป กระทบรูปกต็ามไป ตามไป พิจารณาไป รูปนั้นเป็น



ภาษากิเลส ๑๒ 

©2012 www.sa-ngob.com 

อนิจจงั รูปนั้นเป็นอนตัตา รูปนั้นไม่ใช่เรา เราไม่ใช่รูป กคิ็ดไป มีอะไร? มีเจตนาตวัน้ี มีเจตนาตวั
น้ีตามไป รูปนั้นดบั ทุกอยา่งดบัหมด เพราะอะไร เพราะมีการเจาะจง มีการใคร่ครวญไป มีเจตนา
ลงไป มนัจะดบัตามเจตนานั้นดบัน้ีเป็นอะไร? ดบัน้ีเป็นโลกียะ ดบัน้ีเป็นโลกียะเพราะอะไร 
เพราะมีเจตนาตวัตามไป 

เปรียบเหมือนเขาเล่นหนงัเล่นละคร เขาตอ้งเขียนบทข้ึนมาใช่ไหม แลว้กใ็หค้นเล่นคน
แสดง คนเล่นคนแสดงตามบทนั้นกบัเจา้ตวัเขาคือชีวิตของเรา ชีวิตตามความเป็นจริงเรา เราเป็น
คนคนหน่ึง เราจะยดึอิสระของเรา แต่ถา้เราเขา้ไปแสดงหนงัแสดงละคร เราตอ้งแสดงตามบทนั้น 
บทท่ีเราแสดงนั้นกบัเราเป็นคนเดียวกนัไหม? ไม่ใช่ ส่ิงท่ีแสดงนั้นแสดงแลว้เป็นฟิลม์หนงั เสร็จ
แลว้กเ็ป็นฟิลม์ฉายออกไปอยา่งไรมนักเ็ป็นบทท่ีแสดงออกมาแลว้จบัภาพนั้นไว ้

แต่ชีวิตตามความเป็นจริงไม่ใช่อยา่งนั้นเลย เปรียบเหมือนกบัการวิปัสสนาน่ีไง การท่ีวา่
จิตถา้เป็นโลก เป็นโลกียะ มนัพิจารณาไปอยา่งนั้นน่ะ พิจารณาไปดว้ยเจตนา มนัดบัภาพนั้นได ้
ความดบัภาพอนันั้นได ้ความเห็นแปรสภาพภาพอนันั้นได ้ เรากเ็ขา้ใจวา่อนัน้ีเป็นวิปัสสนา แต่มนั
เป็นโลก มนัดบัส่วนหน่ึง ดบัส่วนหน่ึงดว้ยใจมนัเป็นอยา่งนั้นอยูแ่ลว้ ดว้ยความเห็นท่ีวา่จิตน้ีมนั
กลมกล่อมไปตามความเป็นจริงนะ แต่ตามความเป็นจริงของโลก มนัดบั แลว้เรากเ็ช่ือ การเช่ือน้ี
ชิงสุกก่อนห่าม ไม่ตรวจสอบ น่ีมนัไม่ใช่เป็นอริยมรรค 

ถา้เป็นอริยมรรค เป็นภาวนามยปัญญา ความเจตนาน้ีเจตนาในพื้นฐาน เจตนาในชีวติของ
เรา เจตนาในความทุกขสุ์ขท่ีมนักระเพื่อมในหวัใจน้ี วิปัสสนาไป วิปัสสนาไป มนักจ็ะดบัอยา่ง
นั้นเหมือนกนั เพราะมนัตอ้งดบัอยา่งท่ีวา่เจตนานั้นล่ะ เพราะอนัน้ีกเ็ป็นเจตนาอนัหน่ึง แต่เจตนา
อนัน้ีไม่ใช่เจตนาเพื่อจะดบัเฉพาะรูปภาพนั้น ไม่ใช่เจตนาจะดบัเพื่อส่ิงนั้น แต่เจตนาจะดบัท่ีตน้ขั้ว 
ตน้ขั้วคือเรา ตน้ขั้วคือหวัใจ 

ทีน้ีมนัวนออกไปไม่มีเจตนา เพราะตวัเจตนาน้ีคือตวัหลอกชั้นหน่ึง ตวัเจตนาน้ีไม่ใช่ตวัจิต 
ตวัเจตนาน้ีเป็นตวัท่ีเราเร่ิมคิด มนัเป็นตวักรอบไง ตวัเหมือนกบัวา่เราเขียนบทใหเ้ล่น มนัเป็นเป้า
เป้าหมายหน่ึงเท่านั้น เหมือนกบัเราส่องไฟฉายออกไป ไฟฉายเกิดจากวงเทียนของไฟฉายจากไฟ
ใช่ไหม มนัพุง่ออกไปเป็นล าแสง เราไปท่ีเป้าหมายท่ีปลายล าแสงนั้นส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีตรงนั้น
เขา้มา จะเขา้ไปดบัตรงนั้นไม่ได ้ ไฟฉายน่ีเราเอามือป้องสิ จะให้ตรงไหนดบัล่ะ จะใหส่้วนไหน
เวา้ออกไป เราเอามือป้องสิ เห็นไหม ส่วนท่ีปลายนั้นกต็อ้งดบัแลว้ 
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การวิปัสสนาดว้ยเจตนากอ็ยา่งนั้นน่ะ เอามือป้องส่วนใดส่วนหน่ึงมนักด็บัไปส่วนนั้น มนั
ไม่ใช่ดบัท่ีตรงหวัเทียนนั้น ไม่ใช่ดบัตรงความท่ีวา่ภวาสวะ มนัไม่ดบัตรงกลางหวัใจไง วิปัสสนา
ตามความเป็นจริงมนัตอ้งวิปัสสนาอยา่งนั้น ปัญญาอยา่งนั้นถึงเป็นปัญญาตามความเป็นจริง ไม่ใช่
ตามปัญญาท่ีเขาคิดกนัอยา่งน้ีไง 

น่ีเราเท่าทนัอารมณ์ตลอด ท่ีการวิปัสสนาอยา่งทางโลก เราทนัความคิด เราทนั...ทนัสิ 
เพราะอะไร เพราะมีเจตนาคุมอยู ่ มนัถึงไม่เป็นภาวนามยปัญญา มนัเป็นปัญญาของโลกอยา่งหน่ึง 
เป็นปัญญาวิธีวิปัสสนาท่ีเราคิดวา่เป็นวิปัสสนา เห็นไหม น่ีคือปัญญา มนัไปคาดไปหมายเป็นการ
ชิงสุกก่อนห่าม ชิงสุกก่อนห่ามหมายถึงวา่ มนัดบั เราเอามือป้องตวัใดตวัหน่ึง เราวา่ส่วนนั้นใช่ 
ส่วนนั้นใช่ พอเราเอามือป้องไฟฉายทั้งหมดมนักมื็ดหมด เราป้องไว ้ แต่เราไม่ไดด้บัตรงดวงไฟท่ี
พุง่ออกไป เราเอามือป้องไวต่้างหาก เราไม่ใช่วา่เราดบัไฟน่ีนา 

ทีน้ีถา้เราดบัไฟ การดบัไฟ การดบัไฟดบัทั้งหมด มือน้ีไม่ตอ้งป้อง เจตนาไม่มี ภาวนามย
ปัญญาหมายถึงวา่ ปัญญาจะเกิดข้ึนตามความเป็นจริง ไม่ใช่เจตนา ไม่ใช่เรา ถา้เป็นเรา เราเขา้ไป
อนันั้น เราเขา้ไปใหปั้ญญาน้ีเป็นการบงัคบั มนัไม่ช าระกิเลส เพราะกิเลสน้ีเป็นนามธรรม กิเลสน้ี
เป็นนามธรรมนะ แลว้ความคิดน้ีกเ็ป็นนามธรรม มนัตอ้งส่ิงท่ีคู่ควรต่อกนั พระพทุธเจา้ถึงวา่ตรัสรู้
ดว้ยอนัน้ีไง ตรัสรู้ดว้ยมรรคอริยสจัจงั ตอ้งเป็นมรรคอยา่งนั้นมนัถึงจะเป็นมรรคจริง ถึงเป็น
ขั้นตอนของปัญญา น้ีแค่แขนงเดียวนะ แค่แขนงวา่ปัญญาท่ีวิ่งกลบัมาช าระกิเลส 

มนัถึงวา่ ขั้นของปัญญา ขั้นของสมาธิอยา่งหน่ึง ขั้นของปัญญาน้ีไปอีกอยา่งหน่ึง น่ี
เหมือนกนั วิปัสสนาไป กายน้ีไม่ใช่เรา กายน้ีเป็นฐาน ใจต่างหากอาศยักายอยู ่ น่ีพิจารณาดว้ย
ปัญญาใหเ้ห็นตามความเป็นจริง เห็นตามความจริงดว้ยปัญญา ไม่ใช่เห็นตามความเป็นจริงวา่
สญัญานะ 

เราเห็นตามความเป็นจริงกนัอยูน้ี่มนัเป็นสญัญา วา่กายน้ีไม่ใช่เรา คนเกิดมาตอ้งตาย
ทั้งหมด เดก็กต็าย ผูใ้หญ่กต็าย การตายอนันั้นมนัตายไปดว้ยหมดกรรมหมดวาระ เห็นไหม เรา
เห็นความเห็นอนัน้ีมนัซบัมาอยูท่ี่หวัใจ ซบัมาๆ กคิ็ดวา่ตวัเองรู้แลว้ รู้อยา่งน้ีรู้ดว้ยสญัญา เวลาจิต
มนัสงบข้ึนไปมนัจะปรุงแต่งข้ึนมาทนัที 

เพราะจิตมนัสงบลงไป สงบเขา้ไป แลว้จะยกข้ึนวิปัสสนา กิเลสท่ีอยูใ่นหวัใจมนัจะเส้ียม 
มนัจะสอน ค าวา่ “เส้ียม” หมายถึงวา่ส่ิงใดมนักรู้็แลว้ ส่ิงใดมนักรู้็แลว้ รู้ดว้ยสญัญา น่ีปัญญามนั
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หลอก กชิ็งสุกก่อนห่ามวา่เป็นไปๆ แลว้วปัิสสนามนัจะเป็นอยา่งนั้นจริงๆ ดว้ยนะ น่ีคือกิเลสท่ีมนั
หลบ มนัหลอก มนัหลง มนัหลอก มนัเส้ียมอยูใ่นวงวิปัสสนา อยูใ่นวงท่ีวา่เราก าลงัสร้างปัญญาไง 
น่ีสร้างปัญญา เราจะสร้างปัญญาข้ึนมาเพือ่จะช าระกิเลส กิเลสมนักจ็ะหลอกเขา้มาในหลงัวา่เราคิด
วา่เราสร้างปัญญานั้นน่ะ 

หลอกมาเพื่ออะไร? หลอกมาเพื่อใหเ้ราลม้กล้ิงไง ลม้กล้ิงลม้หงายไป ชิงสุกก่อนห่ามไป
ก่อน คาดหมายไปก่อน คาดไป คาดไป พอคาดไปมนัท าลาย ๒ ชั้น ๓ ชั้นนะ ท าลายถึงความ
เป็นไปไง ท าลายถึงวา่ เราสะสมเงินทองมาจนมีสมบติัจนมีตน้ทุนข้ึนมา ท าลายขนาดนั้น ท าจิตใจ
ใหค้ลายจากความสงบ คลายจากความสงบ จิตน้ีสงบ จิตน้ีเป็นฐาน จิตน้ีควรแก่การงาน จิตน้ีตั้ง
มัน่ ยกข้ึนวิปัสสนา เห็นไหม พอมนัถึงจุดนั้นแลว้ วา่ส่ิงน้ีเป็นธรรม ส่ิงน้ีเป็นธรรมแลว้ พอเป็น
ธรรม เขา้ใจวา่เป็น เห็นไหม ชิงสุกก่อนห่าม ไม่ใช่ตรวจสอบ มีแต่ความประมาท ไม่มีความตั้งใจ
จริงใหเ้ห็นวา่ใหม้นัเป็นไปตามความเป็นจริงไง 

ลม้ ลม้กห็มดเลย น่ีคือการเส่ือมไง จิตเส่ือมจากการภาวนา พอจิตเส่ือม จิตถอย เรากต็อ้ง
ตกไปสิ ทั้งๆ ท่ีวา่เราจะพน้จากสมัภเวสีข้ึนมานะ มนัจะกลบัไปอยูต่รงนั้นแลว้มีความคิดท่ีพิลึกพิ
ลัน่ นัน่เป็นความทุกขอ์อกไป แลว้ท าใหต้วัเองเสียหายหน่ึง ท าให้หมู่คณะเสียหายอีกหน่ึง ท าลาย
ไปหมดเลย เพราะตวัองท าไม่ได ้ เห็นคนอ่ืนท าไดม้นักข็วางหูขวางตา เห็นคนอ่ืนขวางหูขวางตา 
ตวัเองกกิ็เลสขวางหวัใจน้ีไม่รู้สึกตวั กิเลสท าใหต้วัเองหงุดหงิด ตวัเองหวัน่ไหวอยูต่ลอดเวลา 
แลว้ยงัท าลายคนอ่ืนใหเ้หมือนเป็นเรา น่ีสงัคมสงฆ ์ สงัคมปฏิบติัมนัป่ันป่วนเพราะเหตุน้ี เหตุ
เพราะการชิงสุกก่อนห่าม เหตุเพราะการแซงหนา้แซงหลงัในหวัใจของตวัไง แซงหนา้ในอารมณ์
นั้น 

มนัไม่เป็นตามความเป็นจริงไปอยา่งนั้น น่ีขนาดพิจารณาอยา่งนั้นนะ พิจารณากาย 
พิจารณาธาตุขนัธ์ ใหธ้าตุเป็นธาตุ จิตเป็นจิตใหม้นัถอนออกมา น่ีขั้นของปัญญา มนัยกข้ึนไป 
ยกข้ึนไปเป็นชั้นๆ นะ ขนาดวา่ถา้พิจารณาจนกายน้ีมนัปล่อยวางตามความเป็นจริงนะ ค าวา่ 
“ปล่อยวางตามความเป็นจริง” เห็นไหม พิจารณาไปจิตน้ีเป็นหน่ึง จิตน้ีมนัเป็นหลกัมนัเป็นฐานอยู่
แลว้ มนัเป็นอนัหน่ึงในสมัมาสมาธิ 

สมัมาสมาธิตอ้งใหมี้ความด าริชอบ ความด าริชอบ ด าริชอบท่ีตรงไหน ด าริชอบให้หนั
กลบัมาท่ีจิตน้ีเห็นกาย เวทนา จิต ธรรม ตามความเป็นจริง เวทนากไ็ม่ใช่เรา เวทนาสกัแต่วา่เวทนา 
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เวทนาน้ีมนักเ็หมือนตอไม ้ เหมือนกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง มนัไม่ใหคุ้ณค่า คือเวทนากเ็ป็นเคร่ืองหมาย
หน่ึงเท่านั้นเอง มนัสกัแต่วา่เป็นเวทนา แต่สุขและทุกข ์พอใจและไม่พอใจน้ีเป็นเพราะเราใหค่้าไง 
จิตน้ีใหค่้า จิตน้ีมีความหมาย จิตน้ี กรรมจ าแนกสตัวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั 

ถา้จิตน้ีครุ่นคิดในเร่ืองอะไร การวิตก จริตแลว้แต่จริตมนัจะคิดเป็นไป มนัจะใหคุ้ณค่าอนั
นั้นมาก ใหคุ้ณค่ากบัภาพนั้นมาก เวทนามนัจะหนกัไปทางนั้น หนกัไปตามแต่วา่เบ้ืองหลงัของจิต
ท่ีมนัสะสมมาตวันั้น ฉะนั้น เวทนาถึงไม่เหมือนกนั การใหค่้าต่างกนั บางคนนัง่สวา่ง นัง่ตลอดรุ่ง 
ทนได ้แต่บางคนไม่ไดเ้ลย แมแ้ต่นัง่หน่อยเดียวกป็วดกทุ็กข ์

นัน่เวทนาสกัแต่วา่เวทนา เวทนาไม่ใช่จิต จิตน้ีไม่ใช่เวทนา หนักลบัมาพิจารณาเวทนา กาย 
เวทนา จิต ธรรม เวทนาสกัแต่วา่เวทนา จิตน้ีพน้ออกจากเวทนา เวทนาเกิดดบั เกิดดบั ถา้เรา
พิจารณาเวทนาอยู ่ เวทนาน้ีเป็นขนัธ์ ๕ ใช่ไหม ขนัธ์ ๕ อยูท่ี่จิตเหมือนกบักรอบอนันั้น กรอบรูป
กบัตวัรูป กรอบของใจ ถา้มนัท้ิง จิตน้ีพิจารณาจนเห็นตามความเป็นจริง กรอบรูป รูปกคื็อคนละ
ส่วนกนั เวทนากบัใจน้ีคนละส่วนกนั เวทนาไม่ใช่จิต จิตน้ีไม่ใช่เวทนา จิตน้ีไม่ใช่ทุกข ์ ทุกขน้ี์
ไม่ใช่จิต แยกออกจากกนั แยกตามความเป็นจริงนะ สกักายทิฏฐิตอ้งหลุดออกไปตามความเป็น
จริง น่ีคือปัญญาท่ีใคร่ครวญตามความเป็นจริง มรรคอริยสจัจงัไง 

อริยสจัน้ี อริยสจัน้ีเป็นเราหรือเปล่า? อริยสจัน้ีกไ็ม่ใช่เรา เรากไ็ม่ใช่อริยสจั อริยสจัน้ีเป็น
การเคล่ือนไปของใจ ผา่นไปอริยสจั อริยสจัคือมรรคอริยสจัจงั ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค ไม่ใช่เรา 
ถา้เป็นเรา เราไปติดส่วนใดส่วนหน่ึงอยูต่รงนั้น ส่ิงน้ีไม่ใช่เรา เรากไ็ม่ใช่อริยสจั แต่เราท าใจของ
เราข้ึนมาดว้ยความสงบของใจ ดว้ยปัญญาการพิจารณาขั้นของปัญญา ใหห้มุนไปตามความเป็น
จริงเป็น หมุนไปตามความเป็นจริงเป็นภาวนามยปัญญา วงรอบไง 

จิตน้ีควรก าหนด ไดก้  าหนดแลว้ ทุกขน้ี์ควรก าหนด ไดก้  าหนดแลว้ การใชปั้ญญา
ใคร่ครวญ เราไดใ้คร่ครวญแลว้ มนัจะพน้ออกไป จิตน้ีพน้ออกมา พน้ออกมาจากอริยสจั มนั
เหมือนกบัภาพถ่าย เห็นไหม ภาพถ่าย เราถ่ายภาพกบัศิลปินท่ีเขาวาดภาพ ศิลปินท่ีเขาวาดภาพ เขา
วาดภาพออกมา ศิลปินท่ีวาดภาพน่ีวาดไดท้ั้งหมด จิตน้ีพน้จากอริยสจัออกมาเหมือนศิลปินไง วาด
ภาพใดๆ กไ็ด ้เพราะพน้จากอริยสจัออกมา น่ีคือธรรมท่ีตามความเป็นจริง ธรรมตามความเป็นจริง 
ธรรมเป็นอกาลิโก ธรรมท่ีเป็นกบัใจเป็นดวงเดียวกนั กบัการแซงหนา้แซงหลงั กบัการชิงสุกก่อน
ห่าม เห็นไหม 
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เราศึกษาอริยสจัมา เราศึกษาทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค เอาจิตน้ีเขา้ไปในทุกข ์ ในสมุทยั 
นิโรธ มรรค เราไดก้  าหนดตามนั้นแลว้ เราจะใหเ้ป็นไปอยา่งนั้น เป็นไปไม่ได ้ เหมือนกบัเรา
ถ่ายภาพ ภาพถ่าย เราถ่ายภาพ เห็นไหม ภาพถ่าย ถ่ายดว้ยอะไร? ถ่ายดว้ยกลอ้ง ภาพนั้นออกมา
เสมอกนัเพราะมนัเป็นภาพถ่าย แต่ศิลปินวาดภาพ จะเปล่ียนภาพไหนกไ็ด ้แลว้สีไม่เท่ากนั เพราะ
สีจะให้สีเขม้สีอ่อนเพื่อออกมาเป็นภาพนั้นไง ต่างกนัตรงน้ี เห็นไหม ถา้เราคาดเราหมายมนัจะ
เหมือนภาพถ่ายนั้นน่ะ 

อริยสจั เป็นอริยสจั รู้อริยสจั รู้ตามความเป็นจริง เหมือนกบัภาพถ่าย ภาพถ่ายนั้นมนัถ่าย
ดว้ยกลอ้ง คนใชก้ลอ้งคือเรา มนัถึงเขา้ไม่ถึงหวัใจ เขา้ไม่ถึงเรา ศิลปินการวาดกต็อ้งวาดออกจาก
ความคิดของเรา หวัใจมนัเร่ิมคิดเร่ิมวาด ศิลปินคือหวัใจ หวัใจนั้นคือตวัภวาสวะ คือตวักิเลสท่ีมนั
อยูต่รงหวัใจนั้น ถา้ดบัท่ีหวัใจนั้นภาพวาดไม่มี เพราะเราวา่งหมด เราเห็นภาพเป็นอากาศธาตุ วาด
ไปในอากาศไม่มีภาพออกมา แต่เราถ่ายรูปไปแลว้เราจะไปถ่ายท่ีไหนล่ะ ตอ้งเป็นอนัหน่ึง ภาพ
นั้นออกมาแลว้ ต่างกนัไหม น่ีอริยสจัถึงไม่ใช่เรา เราไม่ใช่อริยสจั 

รู้อริยสจัตามความเป็นจริง ฝึกฝนหวัใจข้ึนมาเหมือนศิลปิน ศิลปินการวาดภาพ ศิลปินเขา
ท าอะไรแลว้แต่ รู้ช านาญข้ึนมา ยอดเยีย่มข้ึนมา เห็นไหม รู้ตามความเป็นจริง รู้จนถึงท่ีสุดแลว้ 
สูงสุดของยอดไมเ้อนลงต ่าไง สูงสุดคืนสามญั สูงสุดแลว้หวัใจน้ีช านาญจนหลบัตาวาด มือน้ีตวดั
ไปเป็นภาพออกมาเลย แลว้แต่จะออกมาเป็นภาพใด เห็นไหม สูงสุดนอ้มสู่สามญั จิตท่ีพน้จาก
กิเลสดว้ยปัญญา มนัไม่ติดขอ้งในส่ิงใด มนัเป็นตรงนั้น แต่ตอ้งมาฝึกฝน ทนฝึกฝนข้ึนมาจนเป็น
ศิลปิน ฝึกฝนข้ึนมาน่ะตอ้งมีอารมณ์ร่วม มีความคิดขนาดไหน 

อนัน้ีกเ็หมือนกนั ยกข้ึนดว้ยปัญญาญาณ ปัญญา ภาวนามยปัญญา มนัไม่ใช่สูตรส าเร็จ มนั
ไม่ใช่เจตนาท่ีเราคิด มนัถึงวา่เป็นตามความเป็นจริง ตามความเป็นจริงของปัจจุบนัธรรม ปัจจุบนั
ธรรม น่ีขั้นของปัญญา ขั้นของปัญญาท่ีผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัจะใหพ้น้ออกไปตามความเป็นจริง
นัน่น่ะ ไม่ใช่วา่ชิงสุกก่อนห่าม 

ชิงสุกก่อนห่ามน่ีคาดไง คาดหมาย พอคาดหมายไป คาดหมายแลว้ไม่ไดต้ามความคิดของ
ตวัหน่ึง กทุ็กข ์ การคาดการหมายกเ็หมือนภาพถ่ายนั้นน่ะ มนัเห็นภาพถ่ายนั้นแลว้มนักจ็ะเอาไว้
อยา่งนั้น คาดหมายไวไ้ม่สมกบัความคิดกทุ็กข ์ ไม่สมหรอก เพราะภาพนั้นเป็นเหตุการณ์ตรงนั้น 
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แต่วนัเวลาเคล่ือนไปตลอด วนัเวลากบัภาพนั้น ภาพนั้นถ่ายแลว้อีก ๑๐๐ ปีเป็นภาพอดีตไปแลว้ 
ภาพอนาคต อนาคตท่ีผา่นมาน่ีเราถ่ายไม่ทนั 

แต่อริยสจัน้ีไม่เป็นอยา่งนั้น ทุกขก์เ็ป็นทุกขอ์ยูอ่ยา่งนั้น การดบัทุกข ์ ทุกขท่ี์ไหน การดบั
ทุกขท่ี์นัน่ ทุกขเ์กิดมา ทุกขเ์กิดเพราะยดึ เพราะมีสมุทยั สมุทยัคือไม่รู้ตามความเป็นจริงของทุกข์
นั้น แยกน่ี ความพอใจกอ็ยากดึงไวน้านๆ อยากใหอ้ยูก่บัเรานานๆ คนเราเกิดมาแลว้กไ็ม่อยากแก่ 
คนเราเกิดมาแลว้กไ็ม่อยากตาย น่ีสมุทยัน่ี มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก 

“ทุกขค์วรก าหนด สมุทยัควรละ” ละดว้ยอริยมรรค ดว้ยตามความเป็นจริง น่ีรู้หมด ถา้มนั
ผา่นอริยสจัออกไปแลว้มนัรู้ตามความเป็นจริงหมด ไม่มีความต่ืนเตน้นะ นิโรธ นิโรธะ ดบัหมด 
เห็นไหม “ทุกขค์วรก าหนด” พอมนัคิดถึงเร่ืองอะไรจิตมนัรู้ทนัหมดแลว้ ก าหนดหมด สมุทยัควร
ละ รู้เท่ามนัจะไปติดตรงไหน รู้เท่าหมด กนิ็โรธดบัหมด น่ีวงรอบของอริยสจั แต่ใจอยูไ่หน 

ใจท่ีเป็นธรรม ผูท่ี้ปฏิบติัธรรมพอใจมนัเป็นธรรมข้ึนมาใหต้ามความเป็นจริง แลว้จะไม่ท า
ใหห้มู่สงฆ ์ ท าใหพ้ระท่ีอยูด่ว้ยกนันั้น จะดว้ยความเป็นทุกขไ์ม่มีเลย เพราะรู้เท่า ส่ิงนั้นคือกรรม 
บางอยา่งสุดวิสยันะ สุดวิสยัท่ีเราจะควบคุมใหม้นัเป็นไปตามความพอใจของเรา กรรมจ าแนก
สตัวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั เห็นไหม กรรม แลว้สตัวท่ี์เกิดมามนัวนมาขนาดไหนถึงไดต้อ้งมาอยูร่่วมกนั 
ดูสิ ดูองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เกิดมา พระอานนท ์พระนนัทะ ทั้งหมดเลย หลายองค ์เยอะ
มากนึกไม่ออก น่ีเกิดมาสหชาติ พระสารีบุตรพี่นอ้ง ๙ คน บวชแลว้เป็นพระอรหนัตท์ั้งหมดเลย 
องคสุ์ดทา้ยพระเรวตะ 

นัน่สงัคมแบบนั้น การเกิดมาแลว้กรรมจ าแนกสตัว ์ ใหเ้ป็นพระอรหนัตเ์หมือนกนัหมดถึง 
๙ คน พี่นอ้งพระสารีบุตรเป็นพระอรหนัตท์ั้งหมดเลย พระพทุธเจา้ อยา่งพระเทวทตัน่ีกเ็ป็นญาติ 
เป็นญาตินะ เป็นลกูพี่ลกูนอ้งแลว้บวชออกมาแลว้ ท าไมออกมาแลว้มาเป็นศตัรูกนัล่ะ แลว้
พระพทุธเจา้สามารถแกพ้ระเทวทตัไดไ้หม เพราะกรรมจ าแนกสตัวใ์หเ้กิดต่างๆ กนัมา อนัน้ีเป็น
ปัจจุบนักรรม แลว้ยอ้นกลบัไปท่ีอดีตสิ ชูชกกบัพระเวสสนัดร ยอ้นอดีตไปๆ กรรมจ าแนกสตัวใ์ห้
เกิดต่างๆ กนั แลว้มาพบในชาติท่ีเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ น้ีเป็นเพราะกรรม 

แต่ต่อไปขา้งหนา้ เพราะตอนท่ีพระเทวทตัจะโดนแผน่ดินสูบ จะมาขอขมา จิตน้ีเร่ิมเปิด 
จิตน้ีรู้แลว้วา่ส่ิงน้ีเป็นความผดิ แลว้เคยประพฤติปฏิบติัมา อนัน้ีถึงวา่เป็นกรรม กรรมอนันั้นถา้เรา
เขา้ใจตรงน้ี เราเห็นกรรมอนัน้ี เรากลวั กลวัเร่ืองของกรรม หรือการกระทบทัง่แลว้ใหอ้ภยั ใหอ้ภยั 
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เพราะวา่ส่ิงน้ีผูท่ี้ต  ่ากวา่ ผูท่ี้เสวยกรรมนั้นอยู ่ เขาไม่สามารถยบัย ั้งกิเลสตวัน้ีได ้ กิเลสมนัร้ายกาจ
ขนาดน้ี ฟังสิ ทั้งๆ ท่ีตวัเองกมี็บุญมีกศุลอยูใ่นหวัใจพอสมควรนะ แต่กิเลสน้ีกผ็ลกัไสใหเ้ป็น
เจา้ของความคิด เจา้บงการใหท้ าความผดิเพื่อจะใหไ้ปทางต ่า แต่พระเทวทตัถึงจะท าขนาดนั้นกย็งั
ไดคิ้ด ยงัมาขอขมานะ 

แต่ส่ิงท่ีท าไปแลว้ ตั้งแต่เร่ิมคิดท าสงัฆเภทแลว้ ตั้งแต่แยกสงฆจ์ะเป็นใหญ่ ตั้งแต่นั้นมาส่ิง
ท่ีเป็นคุณงามความดีในหวัใจหมดเลย เคยเหาะไดก้เ็หาะไม่ได ้ เคยท าได ้ ตวัน้ีตวัท่ีเหาะได ้ เคย
ศึกษาธรรมะ ตวัน้ีเป็นพื้นฐานไง เป็นพื้นฐานของใจท่ีวา่เป็นกรรมดีไง กรรมชัว่กท็  า กรรมดีกท็  า 
ฉะนั้น กรรมชัว่อนัน้ีท ามาแลว้ตอ้งลงไปเสวยในนรก ในต ารานะบอกวา่พระเทวทตัพน้จากนั้น
ข้ึนมาจะเป็นพระปัจเจกพทุธเจา้ จะตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพทุธเจา้ นัน่เป็นเทวทตันะ  

เรากย็อ้นกลบัมาท่ีเราสิ ยอ้นกลบัมาดู ถา้กิเลสเวลามนัข้ึน เวลากิเลสท่ีวา่เราแซงหนา้แซง
หลงั เราชิงสุกก่อนห่าม การท่ีชิงสุกก่อนห่ามแลว้การวิปัสสนาไป แลว้พอถึงตรงนั้นเรากต็อ้งหลง
ตวัเองไป ค าวา่ “หลงตวัเอง” คือมนัเสวยอารมณ์ สตัวห์วัใจเราคือสตัวจิ์ตของเรา มนักลบัมาเป็น
สมัภเวสี แลว้มนัเสวยอารมณ์อยา่งนั้นไป แลว้กิเลสมนัร้อยรัด มนัท าใหใ้จดวงนั้นคิดอยา่งนั้นน่ะ 
ร้อยรัดคือวา่มนัเป็นเน้ือเดียวกนั มนัจะท าความไม่ดี มนัน่ากลวัไหมวา่ กิเลสน้ีเราประพฤติปฏิบติั
มาเพื่อจะใหพ้น้จากกิเลส เราประพฤติปฏิบติักนั ปฏิบติัธรรมกนัใหใ้จน้ีเป็นธรรมลว้นๆ ใหเ้ป็น
ความสุขลว้นๆ ใหเ้ป็นสงัคมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ท่ีตน้ตั้งแต่เผยแผใ่หม่ๆ ท่ียงัไม่
มีพระมาก มีความสุข จนมีพระมาก มีพระเทวทตั จนท าใหส้งัคมสงฆน์ั้นตอ้งมีธรรมและวินยัน้ี
ครอบไวเ้พือ่จะไม่ใหส้งัคมนั้นป่ันป่วน 

น่ีกเ็หมือนกนั หวัใจของเรา เราประพฤติปฏิบติัมาเพื่อใหเ้ป็นธรรม แต่ท าไมมนัเป็นกิเลส
ล่ะ ท าไมมนัไม่เป็นตามความเป็นจริงล่ะ ท าไมประพฤติปฏิบติั ท าไมมนัยดึมัน่ถือมัน่วา่ตวัเองรู้ดี
ล่ะ ท าไมตวัเองยดึมัน่วา่ตวัเองเป็นผูว้ิเศษล่ะ แลว้คนอ่ืนท าความผดิไปหมด แลว้ท าลายเขาไป
หมด เห็นไหม เพราะอะไร เพราะวา่การประพฤติปฏิบติัเพือ่ช าระกิเลส มนัเป็นการประพฤติ
ปฏิบติัเพื่อเสริมสร้างกิเลส สัง่สมกิเลส วา่ตวัเองเป็นผูว้ิเศษไง 

“ฉนัเป็นผูป้ระพฤติปฏิบติัธรรม ปฏิบติัธรรมแลว้รู้ธรรม ฉนัเป็นพระอริยเจา้ ฉนัเป็นผู้
เหนือกิเลส” แต่ไม่รู้สึกตวัเลยวา่ตอนท่ีคิดอยูน่ั้น ตอนท่ีท าอยูน่ั้นกิเลสมนับญัชาการใหท้ า ถึงท า
ใหส้งัคมสงฆน์ั้นป่ันป่วน สงัคมท่ีความเป็นไปของส่ิงท่ีอยูด่ว้ยกนั คนอ่ืนกห็นกัอกหนกัใจ เราวา่
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เราเป็นคนดี เราวา่เราเป็นเหนือคน เรายอดคน นัง่บนหวัคน คนหรือพระปฏิบติัตอ้งมาอยูใ่น
อ านาจของเรา เห็นไหม พระท่ีอยูด่ว้ยกมี็แต่ความทุกขมี์แต่ความเร่าร้อน แต่กอ็ยูไ่ปเพราะมนัเป็น
กรรม กรรมท่ีมาประสบกนั กรรมท่ีมาร่วมจ าพรรษา กรรมท่ีวา่ยงัไม่ถึงเวลาจะพดัไปไดต้ามความ
พอใจของตวั 

จนถึงเวลาออกพรรษา การท่ีออกพรรษาแลว้ผูท่ี้จะหลีกเร้นออกไปหาท่ีพกัพิง หลีกเร้น
ออกจากความทุกขเ์พือ่ไปแบบนอแรด ไปธุดงค ์ ไปเพื่อไปหาความสงบของตวั เห็นไหม น่ีมนั
เกิดข้ึนจากการปฏิบติัเพื่อจะใหพ้น้จากกิเลส แต่เพราะการชิงสุกก่อนห่าม แต่เพราะการแซงหนา้
แซงหลงัใหกิ้เลสมนัหลอกแมแ้ต่ในการประพฤติปฏิบติั พอประพฤติปฏิบติัเขา้ไปถึงจุดท่ีวา่มนั
ถอยหลงัลงมาไง 

สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายท่ีประพฤติปฏิบติัเขา้ไป ท่ีเราจะเขา้ไปเสวยธรรมนั้น 
แต่กิเลสมนัหลอกใชม้าตลอด เวลามนัถอยลงมา ความยดึมัน่ถือมัน่ของกิเลสมนัเพิม่เขา้มาอีก ๒ 
ชั้น ๓ ชั้น เพราะการประพฤติปฏิบติัท่ีวา่เราเป็นธรรมอนันั้นมนัเขา้ไปเส้ียม เขา้ไปยดึมัน่วา่เรา
ผา่นจากสนามรบมา เราผา่นจากสงครามมา เราเป็นทหารผา่นศึก เราเป็นผูท่ี้ผา่นสงคราม เราเป็นผู ้
ท่ีเกรียงไกร แต่มนัไม่รู้เลยไอท่ี้พดูๆ นั้นเป็นภาพถ่าย มนัไม่ใช่ศิลปินแท ้ภาพถ่ายท่ีกอ็ปป้ีออกมา
จากธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้แลว้กย็ดึมัน่ถือมัน่วา่เป็นของตวั แลว้มนักไ็ม่เป็น
ตามความเป็นจริง กิเลสมนักห็ลอกใช ้ กิเลสมนักเ็ส้ียมเขา้ไปตรงนั้น มนักเ็ลยท าใหป่ั้นป่วนไป
หมด ความป่ันป่วนของในสงัคมนั้น ผูท่ี้ปฏิบติัอยา่งน้ีเป็นท่ีเอือมระอาของหมู่คณะ เป็นท่ีตอ้งท า
ใหค้นอ่ืนหนกัอกหนกัใจ ตวัเองไม่เห็นโทษของตวัเองเลยไง 

ถา้ใจเป็นธรรมจริง ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรมจริง ธรรมนั้นเป็นภาวนามยปัญญาท่ีช าระ
กิเลสจริง ไม่มีเจตนา ไม่มีการจงใจ เพราะมนัเป็นธรรมจกัร จกัรน้ี ธรรมน้ี มรรคอริยสจัจงัน้ีไม่ใช่
ของใคร ไม่ใช่ของบุคคล เป็นธรรมแท้ๆ  ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ท่ีตรัสรู้มาใน 
๕,๐๐๐ ปีน้ี แลว้กจ็ะเป็นธรรมแท้ๆ  ของพระศรีอริยเมตไตรย จะเป็นธรรมแท้ๆ  ขององคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ต่อๆ ไป ท่ีจะมาตรัสรู้ธรรมแลว้เผยแผธ่รรม 

พระอริยสาวกทั้งหลายท่ีประพฤติปฏิบติัมาจะตอ้งเขา้ทางน้ีทั้งหมด จะเขา้ภาวนามย
ปัญญา อาสวกัขยญาณ ญาณท่ีช าระอาสวะ ญาณธรรมจกัร อนัน้ีเท่านั้น จะผา่นตรงน้ี ไม่ใช่ของ
บุคคล มนัถึงไม่เป็นธรรมจกัร เป็นกลางไง เป็นตามความเป็นจริงตวัน้ี ถา้ผา่นตรงน้ีไดต้ามความ
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เป็นจริง จะไม่สามารถไปท าลายคนอ่ืนไดเ้ลย เพราะจะเขา้ใจเร่ืองของกรรม เขา้ใจเร่ืองของการ
พึ่งพาอาศยั เห็นไหม เขา้ใจ ความเขา้ใจ กอ็ยา่งท่ีวา่เขา้ใจทุกอยา่ง 

สติพร้อมเป็นอตัโนมติัอยูใ่นหวัใจนั้น ธรรมลว้นๆ สุขลว้นๆ วมุิตติลว้นๆ 

ผูท่ี้ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรมแลว้เป็นธรรมตามความเป็นจริง ไม่ชิงสุกก่อนห่าม ไม่
แซงหนา้แซงหลงั มนัจะถึงเป้าหมายสุดยอดของธรรมของศาสนาพทุธเรา แลว้กไ็ม่มาสร้างความ
ป่ันป่วนใหก้บับุคคลอ่ืน ไม่สร้างความป่ันป่วนแน่นอน เป็นท่ียดึท่ีเหน่ียว เป็นท่ีพึ่ง เป็นท่ี
ไวว้างใจ เป็นท่ีพึ่งอาศยัของหมู่คณะ ของสงัคมสงฆ ์ เป็นผูช้ี้แนวทาง ท าการแทนองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้แบบครูบาอาจารยท่ี์ท าอยูน่ี่ ท าการแทนองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เลย 
เพราะธรรมเหมือนกนั พระอรหนัตเ์หมือนกนั พระอรหนัตส์มยัพทุธกาล พระอรหนัต ์องคส์มเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจา้กเ็ป็นพระอรหนัต ์ ครูบาอาจารยท่ี์ส้ินแลว้กเ็ป็นพระอรหนัต ์ สมควรแก่
ธรรม เป็นประโยชน์ไหม? เป็นประโยชนม์ากเลย ปฏิบติัธรรมตามความเป็นจริง ตามความเป็น
ธรรม อนันั้นกเ็ป็นธรรมจริง 

น้ีธรรมปฏิบติัธรรมดว้ยกิเลสหลอก ดว้ยกิเลสมนัเสริมเขา้ไป ใหกิ้เลสมนัเขม้แขง็ข้ึนไป
อีก ใหกิ้เลสมนัแก่กลา้ข้ึนไปอีก แลว้กลบัมาท าลายธรรม กลบัมาท าลายหมู่คณะ กลบัมาท าลายผู ้
ประพฤติปฏิบติัดว้ยกนัเอง 

ฉะนั้น เราเป็นผูป้ฏิบติั เราตอ้งเอาตวัน้ีมาคิดเป็นคติเตือนใจ เราจะเป็นใคร เราจะปฏิบติั
ธรรมสมควรแก่ธรรมใหเ้ป็นธรรมจริง เป็นธรรมจกัรแท้ๆ  กบัเราจะปฏิบติัใหกิ้เลสมนัหลอก
ตั้งแต่วา่ อนัน้ีเป็นภาวนานะ อนัน้ีเป็นเจตนาดบัทุกขน์ะ แลว้กด็บัไดต้ามความเป็นจริง กิเลสมนั
หลอกไง เจตนาเป็นเราๆๆ แลว้ดบัไดห้มด ดบัไดช้ัว่คราว แลว้กถ็อยๆ ลงมาจนสร้างความ
ป่ันป่วน อยา่งนั้นมนัตอ้งระวงัตรงน้ีไง เราถึงวา่ เราจะเป็นแบบไหน จะเป็นธรรมแท้ๆ  หรือจะ
เป็นธรรมชิงสุกก่อนห่าม เอวงั 


